
06.05.2020 р. Повідомлення про виникнення особливої 

інформації (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

  
06.05.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 3 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

  

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

  

Директор       Отченаш А. А. 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або 

уповноваженої особи емітента) 

  

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

  

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

            Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" 

2. Організаційно-правова форма: 

            Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

            04116, м.Київ, м. Київ, Старокиївська, 10 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

            31282328 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

            044 593-79-81 , 044 490-28-96 



6. Адреса електронної пошти: 

            secretar@avtoalians.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи 

та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи 

та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних 

даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не 

подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

безпосередньо): 

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

  

Повідомлення розміщено на 

власному веб-сайті учасника 

фондового ринку 

www.avtoalians.com 06.05.2020 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 

 

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 

  

№ 

з/п 

Дата 

отримання 

інформації від 

Центрального 

депозитарію 

цінних паперів 

або акціонера 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або найменування 

юридичної особи 

власника (власників) 

акцій 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

юридичної особи - 

резидента або код/номер 

з торговельного, 

банківського чи 

судового реєстру, 

реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір 

частки 

акціонера 

до зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера 

після зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 06.05.2020 Фізична особа   9,99003 0 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що до Товариства надійшло 

повідомлення від власника акцій, у зв'язку з чим 06.05.2020 р. стало вiдомо, що в результаті відчуження права: 
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пакет власника Фізична особа, який становив 153420 шт. або 9,990030% голосуючих акцiй емiтента, зменшився до 0 

шт. або 0% голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто -06.05.2020.Згоди на 

розкриття паспортних даних не надано. 
2 06.05.2020 Фізична особа   9,1643 0 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що до Товариства надійшло 

повідомлення від власника акцій, у зв'язку з чим 06.05.2020 р. стало вiдомо, що в результаті відчуження права: 

пакет власника Фізична особа, який становив 140739 шт. або 9,164300% голосуючих акцiй емiтента, зменшився до 0 

шт. або 0% голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - 06.05.2020. Згоди на 

розкриття паспортних даних не надано. 
3 06.05.2020 Фізична особа   9,99003 29,14436 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що до Товариства надійшло 

повідомлення від власника акцій, у зв'язку з чим 06.05.2020 р. стало вiдомо, що в результаті набуття права: пакет 

власника Фізична особа, який становив 153420 шт. або 9,990030% голосуючих акцiй емiтента, збільшився до 

447579 шт. або 29,14436% голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто -

06.05.2020.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
 

  



29.04.2020 р. Повідомлення про виникнення особливої 

інформації (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (2)  

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

  
25.04.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 2 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

  

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

  

Директор       Отченаш А. А. 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або 

уповноваженої особи емітента) 

  

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

  

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

            Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" 

2. Організаційно-правова форма: 

            Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

            04116, м.Київ, м. Київ, Старокиївська, 10 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

            31282328 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

            044 593-79-81 , 044 490-28-96 



6. Адреса електронної пошти: 

            secretar@avtoalians.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи 

та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи 

та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних 

даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не 

подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

безпосередньо): 

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

  

Повідомлення розміщено на 

власному веб-сайті учасника 

фондового ринку 

www.avtoalians.com 27.04.2020 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

  

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по-

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

25.04.2020 припинено 

повноваження 
Голова 

Наглядової 

ради  

Отченаш Валерiя 

Анатолiївна 
  9,99 

Зміст інформації: 

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" (протокол №1 

вiд 25.04.2020р.) припинено повноваженя Голови Наглядової ради Отченаш В.А. Перебувала на посаді протягом 

двох років.Володіє 9,99% в статутному капіталі емітента. 

  
25.04.2020 припинено 

повноваження 
Член 

Наглядової 

ради  

Отченаш Віктор 

Антонович 
  0 
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Зміст інформації: 

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" (протокол №1 

вiд 25.04.2020р.) припинено повноваженя Члена Наглядової ради Отченаш В.А. Перебував на посаді протягом двох 

років.  

  
25.04.2020 припинено 

повноваження 
Член 

Наглядової 

ради  

Захожий Ігор 

Віталійович 
  0 

Зміст інформації: 

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" (протокол №1 

вiд 25.04.2020р.) припинено повноваженя Члена Наглядової ради Захожого І.В. Перебував на посаді протягом двох 

років. 
25.04.2020 обрано Член 

Наглядової 

ради  

Стеценко Віктор 

Володимирович 
  0 

Зміст інформації: 

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" (протокол №1 

вiд 25.04.2020р.) обрано Членом Наглядової ради Стеценко В.В., в зв'язку з припиненням повноважень попередньої 

Наглядової ради в повному складi, терміном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
25.04.2020 обрано Член 

Наглядової 

ради  

Ігнатюк Юрій 

Олексійович  
  9,99 

Зміст інформації: 

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" (протокол №1 

вiд 25.04.2020р.) обрано Членом Наглядової ради Ігнатюк Ю.О., в зв'язку з припиненням повноважень попередньої 

Наглядової ради в повному складi, терміном на 3 роки. Володіє 9,99% в статутному капіталі емітента. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.  
25.04.2020 обрано Голова 

Наглядової 

ради  

Сазонов Роман 

Юрійович  
  41,96 

Зміст інформації: 

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" (протокол №1 

вiд 25.04.2020р.) обрано ГоловоюНаглядової ради Сазонова Р.Ю., в зв'язку з припиненням повноважень 

попередньої Наглядової ради в повному складi, терміном на 3 роки. Володіє 41,96% в статутному капіталі емітента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.  

  

            

            

  

 

  



23.04.2020 р. Відомості про зміну акціонерів, яким 

належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню 

пакета акцій  

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

  
23.04.2020 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 1 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

  

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

  

Директор       Отченаш А. А. 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  

  

  

  

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

  

І. Загальні відомості 

  

1. Повне найменування емітента 

            Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" 

2. Організаційно-правова форма 

            Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 



            04116, м.Київ, м. Київ, Старокиївська, 10 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

            31282328 

5. Міжміський код та телефон, факс 

            044 593-79-81 , 044 490-28-96 

6. Адреса електронної пошти 

            secretar@avtoalians.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи 

та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку 

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, 804, DR/00001/APA 

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

  

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку www.avtoalians.com 23.04.2020 

  (адреса сторінки) (дата) 

 

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 

  

№ 

з/п 

Дата 

отримання 

інформації від 

Центрального 

депозитарію 

цінних паперів 

або акціонера 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або найменування 

юридичної особи 

власника (власників) 

акцій 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

юридичної особи - 

резидента або код/номер 

з торговельного, 

банківського чи 

судового реєстру, 

реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір 

частки 

акціонера 

до зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера 

після зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 23.04.2020 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Фондова 

компанiя "Автоальянс-

iнвест" 

22926761 41,94439 0 

mailto:secretar@avtoalians.com


Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що вiд ПАТ "НДУ" був отриманий 

перелiк акцiонерiв станом на 17.04.2020, у зв'язку з чим 23.04.2020 р. стало вiдомо, що: 

пакет власника Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Автоальянс-iнвест", який становив 

644 153 шт. або 41,94439% голосуючих акцiй емiтента, зменшився до 0 шт. або 0% голосуючих акцiй. Дата, в яку 

пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi)- невiдома, тому у полi "дата вчинення дiї" 

зазначається дата, станом на яку отриманий перелiк акцiонерiв. 

  
2 23.04.2020 ПрАТ "Турбота" 30784145 0 8,915558 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що вiд ПАТ "НДУ" був отриманий 

перелiк акцiонерiв станом на 17.04.2020, у зв'язку з чим 23.04.2020 р. стало вiдомо, що: 

пакет власника ПрАТ "Турбота", який становив 0 шт. або 0% голосуючих акцiй емiтента, збільшився до 136919 шт. 

або 8,915558 % голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi)- 

невiдома, тому у полi "дата вчинення дiї" зазначається дата, станом на яку отриманий перелiк акцiонерiв. 
3 23.04.2020 Фізична особа   0 41,960017 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що вiд ПАТ "НДУ" був отриманий 

перелiк акцiонерiв станом на 17.04.2020, у зв'язку з чим 23.04.2020 р. стало вiдомо, що: 

пакет власника Фізична особа, який становив 0 шт. або 0% голосуючих акцiй емiтента, збільшився до 644393 шт. 

або 41,960017 % голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi)- 

невiдома, тому у полi "дата вчинення дiї" зазначається дата, станом на яку отриманий перелiк акцiонерiв. 
4 23.04.2020 Фізична особа   0 9,99003 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що вiд ПАТ "НДУ" був отриманий 

перелiк акцiонерiв станом на 17.04.2020, у зв'язку з чим 23.04.2020 р. стало вiдомо, що: 

пакет власника Фізична особа, який становив 0 шт. або 0% голосуючих акцiй емiтента, збільшився до 153420 шт. 

або 9,990030 % голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi)- 

невiдома, тому у полi "дата вчинення дiї" зазначається дата, станом на яку отриманий перелiк акцiонерiв. 
5 23.04.2020 Фізична особа   9,99003 0 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що вiд ПАТ "НДУ" був отриманий 

перелiк акцiонерiв станом на 17.04.2020, у зв'язку з чим 23.04.2020 р. стало вiдомо, що: 

пакет власника Фізична особа, який становив 153420 шт. або 9,990030 % голосуючих акцiй емiтента, зменшився до 

0 шт. або 0% голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi)- 

невiдома, тому у полi "дата вчинення дiї" зазначається дата, станом на яку отриманий перелiк акцiонерiв. 
6 23.04.2020 Фізична особа   8,915558 0 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що вiд ПАТ "НДУ" був отриманий 

перелiк акцiонерiв станом на 17.04.2020, у зв'язку з чим 23.04.2020 р. стало вiдомо, що: 

пакет власника Фізична особа, який становив 136919 шт. або 8,915558 % голосуючих акцiй емiтента, зменшився до 

0 шт. або 0% голосуючих акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi)- 

невiдома, тому у полi "дата вчинення дiї" зазначається дата, станом на яку отриманий перелiк акцiонерiв. 
           

            

  

 



28.03.2019 р. Відомості про зміну акціонерів, яким 

належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню 

пакета акцій  

Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, 

що розкрита відповідно до вимог Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

 

Директор    Отченаш Анатолiй Антонович 

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  

28.03.2019 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс-XXI сторiччя" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

04116, м. Київ, Старокиївська, 10 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

31282328 

5. Міжміський код та телефон, факс 



044 593-79-81 044 490-28-96 

6. Електронна поштова адреса 

secretar@avtoalians.com 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.03.2019 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*   

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.avtoalians.com в мережі Інтернет 28.03.2019 

 (адреса сторінки)  (дата) 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір 

пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню 

пакета акцій 

№ 

з/п 

Дата отримання 

інформації від 

Центрального 

депозитарію 

цінних паперів 

або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або найменування юридичної 

особи власника (власників) акцій 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

юридичної особи - 

резидента або 

код/номер з 

торговельного, 

банківського чи 

судового реєстру, 

реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір 

частки 

акціонера 

до зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір 

частки 

акціонера 

після зміни 

(у відсотках 

до 

статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 28.03.2019 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя 

"Автоальянс-iнвест" 

22926761 41.931887 41.944390 

mailto:secretar@avtoalians.com


№ 

з/п 

Дата отримання 

інформації від 

Центрального 

депозитарію 

цінних паперів 

або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або найменування юридичної 

особи власника (власників) акцій 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

юридичної особи - 

резидента або 

код/номер з 

торговельного, 

банківського чи 

судового реєстру, 

реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір 

частки 

акціонера 

до зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір 

частки 

акціонера 

після зміни 

(у відсотках 

до 

статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що вiд ПАТ "НДУ" був отриманий перелiк 

акцiонерiв станом на 18.03.2019, у зв'язку з чим 28.03.2019 р. стало вiдомо, що: 

пакет власника Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Автоальянс-iнвест", який становив 

643 961 шт. або 41,931887% голосуючих акцiй емiтента, збiльшився до 644 153 шт. або 41,944390% голосуючих 

акцiй. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi)- невiдома, тому у полi "дата 

вчинення дiї" зазначається дата, станом на яку отриманий перелiк акцiонерiв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.02.2018 р. Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій  

Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів. 

Директор    Отченаш Анатолiй Антонович 

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  27.02.2018 

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

04116, м. Київ, Старокиївська, 10 

4. Код за ЄДРПОУ 

31282328 

5. Міжміський код та телефон, факс 

044 593-79-81 044 490-28-96 

6. Електронна поштова адреса 

sekretar@avtoalians.com  

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 
27.02.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

41 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 
28.02.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 
www.avtoalians.com в мережі Інтернет 27.02.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 

  

mailto:sekretar@avtoalians.com


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій 

акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства) 

№ 

з/п 

Дата 

повідомлення 

емітента 

особою, що 

здійснює 

облік права 

власності на 

акції в 

депозитарній 

системі або 

акціонером 

Повне 

найменування 

юридичної 

особи - 

власника 

пакета акцій 

або 

зазначення 

"фізична 

особа" 

Ідентифікаційний код згідно 

з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, банківського 

чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення 

місцевого органу влади 

іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи 

(для юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір 

частки 

акціонера 

до зміни (у 

відсотках 

до 

статутного 

капіталу) 

Розмір 

частки 

акціонера 

після зміни 

(у 

відсотках 

до 

статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 26.02.2018 

"Приватне 

акцiонерне 

товариство 

"Фондова 

компанiя 

"Автоальянс-

iнвест" 

22926761 41.999868 41.931887 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що вiд ПАТ 

"НДУ" був отриманий перелiк акцiонерiв станом на 19.02.2018, у зв'язку з чим 26.02.2018 р. 

стало вiдомо, що: 

пакет власника "Приватне акцiонерне товариство "Фондова компанiя "Автоальянс-iнвест", 

який становив 645 005 шт. або 41,999868% голосуючих акцiй емiтента, зменшився до 643961 

шт. або 41,931887% голосуючих акцiй. 

У перелiку акцiонерiв не зазначається дата переходу прав власностi на цiннi папери, тому у 

полi "дата змiни" зазначається дата станом на яку складений перелiк. 

 

 

 

 

 

 

 



21.04.2017 р. Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій  

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

  

Підтверджую ідентичність електронної та паперової 

форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

  

директор       Отченаш А.А. 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

   МП    

 27.04.2017 
 (дата) 

  

  

  

  

  

  

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

  

І. Загальні відомості 

  

1. Повне найменування емітента 

            Приватне акціонерне товариство "Автоальянс-ХХІ сторіччя" 

2. Організаційно-правова форма 

            Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

            04116 м.Київ, Старокиївська 10 



4. Код за ЄДРПОУ 

            31282328 

5. Міжміський код та телефон, факс 

            (044) 5937981, (044) 4813112 

6. Електронна поштова адреса 

            sekretar@avtoalians.com 

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

  

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 27.04.2017 

  (дата) 

2. Повідомлення 

81 Відоиості Національної комісіїз цінних паперів та 

фондового ринку   28.03.2017 

 опубліковано у 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)   (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці http://avtoalians.bget.ru/  

в мережі 

Інтернет 28.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих 

акцій 

  

№ 

з/п 

Дата обліку 

(за 

наявності) 

Дата 

повідомлення 

емітента 

особою, що 

здійснює облік 

права 

власності на 

акції в 

депозитарній 

системі або 

акціонером 

Повне найменування 

юридичної особи - 

власника пакета 

акцій або зазначення 

- "фізична особа" 

Код за ЄДРПОУ - 

для юридичних осіб 

- резидентів або 

ідентифікаційний 

код з 

торговельного, 

судового або 

банківського 

реєстру країни, де 

офіційно 

зареєстрований 

іноземний суб'єкт 

господарської 

діяльності - для 

юридичних осіб - 

нерезидентів 

Розмір 

частки 

акціонера 

до зміни (у 

відсотках 

до 

статутного 

капіталу) 

Розмір 

частки 

акціонера 

після зміни 

(у 

відсотках 

до 

статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 19.04.2017 21.04.2017 Приватне акціонерне 

товариство "Фондова 

компанія "Автоальянс-

22926761 45.936755 41.999868 

mailto:sekretar@avtoalians.com
http://avtoalians.bget.ru/


інвест" 

Зміст інформації: 

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів для проведення Загальних зборів, станом на 19.04.2017 р., який 

було отримано Товариством 21.04.2017 р., виявлено зміну власників, яким належить 10 і більше відсотків акцій, а 

саме частка акціонера ПрАТ "ФК "Автоальянс-інвест", яка складала 45,936755% зменшилась до 41,999868%. Нових 

власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій не винекло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.03.2017 р. Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій  

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

  

Підтверджую ідентичність електронної та паперової 

форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

  

директор       Отченаш А.А. 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

   МП    

 21.03.2017 
 (дата) 

  

  

  

  

  

  

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

  

І. Загальні відомості 

  

1. Повне найменування емітента 

            Приватне акціонерне товариство "Автоальянс-ХХІ сторіччя" 

2. Організаційно-правова форма 

            Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

            04116 м.Київ, Старокиївська 10 



4. Код за ЄДРПОУ 

            31282328 

5. Міжміський код та телефон, факс 

            (044) 5937981, (044) 4813112 

6. Електронна поштова адреса 

            sekretar@avtoalians.com 

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

  

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 02.03.2017 

  (дата) 

2. Повідомлення     02.03.2017 

 опубліковано у 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)   (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці http://avtoalians.bget.ru/  

в мережі 

Інтернет 21.03.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих 

акцій 

  

№ 

з/п 

Дата обліку 

(за 

наявності) 

Дата 

повідомлення 

емітента 

особою, що 

здійснює облік 

права 

власності на 

акції в 

депозитарній 

системі або 

акціонером 

Повне найменування 

юридичної особи - 

власника пакета 

акцій або зазначення 

- "фізична особа" 

Код за ЄДРПОУ - 

для юридичних осіб 

- резидентів або 

ідентифікаційний 

код з 

торговельного, 

судового або 

банківського 

реєстру країни, де 

офіційно 

зареєстрований 

іноземний суб'єкт 

господарської 

діяльності - для 

юридичних осіб - 

нерезидентів 

Розмір 

частки 

акціонера 

до зміни (у 

відсотках 

до 

статутного 

капіталу) 

Розмір 

частки 

акціонера 

після зміни 

(у 

відсотках 

до 

статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 15.03.2017 15.03.2017 "Приватне акціонерне 

товариство "Фондова 

компанія "Автоальянс-

інвест" 

22926761 45.9055 45.936755 

mailto:sekretar@avtoalians.com
http://avtoalians.bget.ru/


Зміст інформації: 

Приватне акціонерне товариство "Автоальянс - ХХІ сторіччя" повідомляє, що від ПАТ "НДУ" був отриманий 

перелік акціонерів станом на 15.03.2017, у зв'язку з чим 21.03.2017 р. стало відомо, що: 

пакет власника "Приватне акціонерне товариство "Фондова компанія "Автоальянс-інвест", який становив 704 985 

шт. або 45,9055% голосуючих акцій емітента, збільшився до 705 465 шт. або 45,936755% голосуючих акцій. 

У переліку акціонерів не зазначається дата переходу прав власності на цiннi папери, тому у полі "дата зміни" 

зазначається дата станом на яку складений перелік 

  

   



28.02.2017 р. Повідомлення про виникнення особливої 

інформації емітента ПрАТ "Автоальянс - XXI сторіччя"  

 

Приватне акціонерне товариство «Автоальянс - ХХI сторiччя» 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Автоальянс - ХХI сторiччя» 

 2. Код за ЄДРПОУ: 31282328 

 3. Місцезнаходження: 04116, Україна, м. Київ, Старокиївська, 10 

 4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 5937981; +38 (044) 5937981 

 5. Електронна поштова адреса: sekretar@avtoalians.com 

 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: http://avtoalians.bget.ru/ 

 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього 

Положення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення 

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Автоальянс – ХХІ сторіччя», які відбулося 24.02.2017 року, протокол 

№1-2017 від 24.02.2017 року, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента: 

призначено директора на новий термін. 

Посадова особа: Отченаш Анатолій Антонович. Призначено директором ПрАТ «Автоальянс – ХХІ 

сторіччя» в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Фізична особа не надала згоди на розкриття 

персональних паспортних даних. Частка якою володіє в статутному (складеному) капіталі товариства: 

9,922%. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 152376 акцій. Судимості та непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено на посаду строком на 1 рік. Посади, 

які обіймала особа протягом останніх 5 років: директор, тимчасово виконуючий обов’язки директора. 

Посадова особа: Отченаш Анатолій Антонович. Припинено повноваження виконуючого обов’язки 

директора в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Фізична особа не надала згоди на розкриття 

персональних паспортних даних. Частка якою володіє в статутному (складеному) капіталі товариства: 

9,922%. Судимості та непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді 

перебував з 02.06.2014 року. 

ІІІ. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  



2. _________Директор                             _________________   ___ Отченаш Анатолій Антонович __  

          Найменування посади                                 (підпис)                           (ініціали та прізвище керівника) 

  

                                                                        М.П.                                         24.02.2017 рік 

                                                                                                                                      (дата) 

  

  

  



25.03.2016р Повідомлення ПрАТ "Автоальянс - ХХІ 

сторіччя" про виникнення особливої інформації емітента.  

І. Загальні відомості 

  

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Автоальянс-ХХІ 

сторіччя"  

2. Код за ЄДРПОУ: 31282328 

3. Місцезнаходження: 04116 м.Київ, Старокиївська 10 

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5937981, (044) 4813112 

5. Електронна поштова адреса: sekretar@avtoalians.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://avtoalians.com/ 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій 

  

ІІ. Текст Повідомлення 

  

Приватне акціонерне товариство "Автоальянс - ХХІ сторіччя" повідомляє, що від ПАТ 

"НДУ" був отриманий перелік акціонерів станом на 16.03.2015, у зв'язку з чим 24.03.2016 р. 

стало відомо, що: 

пакет власника "Приватне акціонерне товариство "Фондова компанія "Автоальянс-інвест", 

який становив 704 973 шт. або 45,9047% голосуючих акцій емітента, збільшився до 704 985 

шт. або 45,9055 % голосуючих акцій. 

У переліку акцiонерiв не зазначається дата переходу прав власності на цiннi папери, тому у 

полі "дата зміни" зазначається дата станом на яку складений перелік 

  

III. Підпис 

  

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

  

  

Директор 

ПрАТ “Автоальянс-ХХІ сторіччя”                                                                    Отченаш А.А. 

  

Повідомлення про виникнення особливої інформації опубліковано у виданні «Відомості 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №58 від 25.03.2016 р. 
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02.09.2015 р. Повідомлення про виникнення особливої 

інформації емітента  

Повідомлення про виникнення особливої інформації:  

відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.  

Приватне акціонерне товариство  "Автоальянс - ХХІ сторіччя" повідомляє, що 31.08.2015 від 

ПАТ "НДУ" був отриманий перелік акціонерів станом на 26.08.2015, у зв'язку з чим стало 

відомо, що: 

пакет власника "Приватне акціонерне товариство "Фондова компанія "Автоальянс-інвест", 

який становив 746 973 шт. або 48,6396% голосуючих акцій емітента, зменшився до 704 973 

шт. або 45,9047% голосуючих акцій. 

У переліку акцiонерiв не зазначається дата переходу прав власності на цiннi папери, тому у 

полі "дата зміни" зазначається дата станом на яку складений перелік 

 

  



04.06.2015р. Повідомлення про виникнення особливої 

інформації емітента  

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

  

І. Загальні відомості 

  

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Автоальянс-ХХІ сторіччя"  

2. Код за ЄДРПОУ: 31282328 

3. Місцезнаходження: 04116 м.Київ, Старокиївська 10 

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5937981, (044) 4813112 

5. Електронна поштова адреса: sekretar@avtoalians.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 

http://avtoalians.com/ 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

  

ІІ. Текст Повідомлення  

  

Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

Приватне акціонерне товариство "Фондова компания "Автоальянс-інвест" 

Код ЄДРПОУ 22926761. Адреса: 04116 м. Київ вул. Старокиївська 10 

Розмір частки акціонера до змін - 38.65% 

Розмір частки акціонера після змін - 48.64% 

III. Підпис  

  

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно із законодавством. 

2. директор Отченаш А.А. 04.06.2015 
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